
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG-III.4130.23.2013 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 26 marca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

I. Części uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze – część II na terenie 

gminy Miedziana Góra, w zakresie:  

1. ustaleń tekstowych planu dotyczących budowy napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego 

napięcia 220 kV wraz z pasem technicznym, tj.:  

1.1. § 30 ust. 3 uchwały,  

1.2. § 30 ust. 5 uchwały,  

1.3. § 30 ust. 7 uchwały. 

2. § 33 ust. 5 uchwały dotyczącego drogi oznaczonej symbolem KD-G2.  

II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały określonych 

w pkt II uzasadnienia. Wady te powinny zostać usunięte przez podjęcie stosownej uchwały na jednej 

z najbliższych sesji. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 22 lutego 2013r. Rada Gminy Miedziana Góra podjęła uchwałę Nr XXIV/179/13 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze – część II 

na terenie gminy Miedziana Góra.  

W dniu 18 marca 2013r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał 

Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonych 

do uchwały zarzutów.  

Pismem z dnia 22 marca 2013r., znak: OSO.0004.7.2013 Przewodniczący Rady Gminy Miedziana Góra 

złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.  

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą. Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, 

poz. 871), zgodnie z którym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do 

którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia 
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wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, a mianowicie w brzmieniu obowiązującym do 

dnia 20 października 2010r.  

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne 

naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych 

wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa 

dotyczącym naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego.  

W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego ustawodawca nie wymaga, aby 

przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.  

I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego: 

1. Uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy poprzez niejednoznaczność 

w określeniu przeznaczenia terenów przez które przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego 

napięcia 220 kV wraz z pasem technicznym.  

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

W myśl art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.  

1.1. Nieprawidłowy jest zapis § 30 ust. 3 uchwały o treści: „wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu 

w obrębie pasa technologicznego linii należy zaopiniować z właścicielem linii”, ponieważ ustalenia 

uchwalonego planu są ściśle określone i nie pozwalają na zmianę kwalifikacji terenu (właściciel sieci 

nie może decydować o zmianie kwalifikacji/przeznaczenia terenu uchwalonego planu miejscowego).  

1.2. Bezprzedmiotowy jest zapis § 30 ust. 5 uchwały dotyczący możliwości rozmieszczenia słupów, na 

których będzie posadowiona linia elektroenergetyczna w innych miejscach niż dotychczasowe, ponieważ 

plan miejscowy nie przedstawia lokalizacji tych słupów.  

1.3. Nieprawidłowy jest zapis § 30 ust. 7 uchwały dopuszczający korektę przebiegu linii 220kV, 

ponieważ taka korekta wiązałaby się, w tym konkretnym przypadku, ze zmianą lokalizacji pasa 

technicznego/technologicznego tej linii (wielkość tego pasa została ściśle określona w § 30 ust. 1 uchwały 

na 25m po obu stronach od osi linii; a zatem korygując przebieg linii nie zostanie zachowany 50-metrowy 

pas techniczny w tym samym miejscu – ulegnie przesunięciu na sąsiednie tereny). Pas ten jest ustaleniem 

obowiązującym planu (§ 4 ust. 1 pkt 6 uchwały), wprowadza szereg ograniczeń w użytkowaniu terenów (w 

tym zakazy zabudowy) przez które przebiega i nie może ulegać przesunięciu.  

2. Uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez zbędne ustalenie przeznaczenia terenu drogi KD-G2.  

W § 33 ust. 5 uchwały podano ustalenia dla terenu drogi powiatowej klasy głównej oznaczonego 

symbolem KDG2. Natomiast w rysunku planu nie wyznaczono liniami rozgraniczającymi takiego terenu. 

A zatem ustalenia tekstowe dla przedmiotowego terenu są zbędne.  

II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa: 

1. Uchwała narusza § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 

1587) poprzez brak czytelności, na rysunku planu, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania.  

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia projekt rysunku planu sporządza się w czytelnej technice 

graficznej zapewniającej sporządzanie jego kopii, a także ogłoszenie w dzienniku urzędowym 

województwa.  

W rysunku planu linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania są niewidoczne i nie można odczytać granic poszczególnych terenów wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi (oznaczenie graficzne granic działek, użytków gruntowych jest identyczne jak 

oznaczenie linii rozgraniczających tereny), tj. nieczytelne/niewidoczne są linie rozgraniczające między 

terenami oznaczonymi symbolami:  
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- UC1 i UC2,  

- KD-G1 i KD-Z1,  

- U2 i U4,  

- MNU2 i MNU3.  

Tut. organ uważa, że uczytelnienie rysunku planu w ww. zakresie jest niezbędne w celu umożliwienia 

prawidłowego korzystania z tego planu. 

2. W § 7 ust. 1 oraz § 39 pkt 3 uchwały znajduje się nieprawidłowe odesłanie odpowiednio do § 12 ust. 3 i 

4 oraz § 12 ust. 4 , ponieważ § 12 uchwały nie ma związku z utrzymaniem zabudowy, jej rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy oraz odbudowy, a także z zakazem budowy budynków. § 12 uchwały nie posiada ust. 4.  

Z pisma Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 marca 2013r. wynika, że:  

- w § 7 ust. 1 uchwały zamiast odesłania do § 12 ust. 3 i 4 uchwały powinno być odesłanie do § 11 ust. 3 i 4 

uchwały,  

- w § 39 pkt 3 uchwały zamiast odesłania do § 12 ust. 3 i 4 uchwały powinno być odesłanie do § 11 ust. 4 

uchwały. 

3. § 33 ust. 2 pkt 6 uchwały zamiast odniesienia się do terenu oznaczonego symbolem UP2 powinno być 

odniesienie się do terenu oznaczonego symbolem PU2, ponieważ w planie teren o symbolu UP2 nie występuje.  

Tut. organ uznał wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra w pozostałym zakresie.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób 

istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie 

określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. Organ nadzoru zdecydował zatem 

o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej części, która pozwala na 

zafunkcjonowanie uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty 

jego doręczenia.  

 

  

 

w/z Wojewody 

Świętokrzyskiego 
Wicewojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

Grzegorz Dziubek 
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